Conservação e gestão das Muralhas de Lagos
Frederico Mendes Paula, arquitecto da Câmara Municipal de Lagos

Nota prévia

Imagem 1. Pano Sudoeste das Muralhas visto do Baluarte das Freiras (foto Frederico Mendes Paula)

As muralhas de Lagos são um imóvel notável no contexto da arquitetura militar
portuguesa, constituindo um exemplar de grande relevância do período inicial da
pirobalística. Elemento fundamental da composição do centro histórico da cidade,
delimitando o tecido edificado até aos meados do século XIX e influenciando a sua
própria imagem, condicionam e determinam a essência da estrutura urbana, marcada
por uma frente principal aberta ao mar, em relação à qual as muralhas se assumem
como uma “varanda” com dois pontos de contacto fulcrais de contacto com a água, e
por uma “traseira” que volta costas aos terrenos situados a Poente, em relação aos quais
se revelam como uma “agressiva cortina”.
As muralhas de Lagos não estão submetidas a um plano de intervenção e conservação
e, principalmente, a uma estratégia de gestão, que garantam a sua sobrevivência de
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forma sustentada. Apresentam zonas envelhecidas e em acelerada degradação, que se
manifesta nos seus revestimentos e afecta a sua estrutura. O imóvel não está acessível
à população, e as rampas de acesso aos baluartes não apresentam condições para serem
utilizadas, seja em termos de segurança, como de conforto.
O problema das muralhas de Lagos exige uma intervenção integrada, que coordene a
intervenção física com a gestão do imóvel, utilizando-o de forma sustentável, através do
envolvimento de diversas entidades, públicas e privadas, integrando a sua visita em
roteiros de visita à própria cidade, e tirando partido dos pontos de vista privilegiados
que oferece sobre o território envolvente, nomeadamente sobre a Baía de Lagos. A
intervenção reveste-se de um carácter estratégico fundamental no âmbito da política
de desenvolvimento municipal e exige uma forte componente de promoção e
divulgação, de integração em redes nacionais e internacionais, não só ligadas ao
turismo, como sobretudo ao conhecimento.

Resenha histórica

Imagem 2. Porta de S. Gonçalo, antiga Porta do Mar da Cerca Medieval e imagem 3. Baluarte das Freiras
da Cerca Renascentista (fotos Frederico Mendes Paula)

As muralhas de Lagos são constituídas por duas cercas construídas em distintos
períodos, com diferentes características, que acabaram por resultar numa única cintura
muralhada integrando elementos das duas épocas.
A construção da Cerca Medieval terá sido iniciada no reinado de D. Dinis e terminada
por D. Afonso IV. A regularidade do traçado desta cerca, quadrangular, e a
ortogonalidade do desenho urbano da sua área intramuros, resultou do carácter
planeado do assentamento e da própria regularidade do terreno. Encerrava uma área
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de cerca de 4,5 hectares e tinha um perímetro de 850 metros. Hoje apenas restam desta
cerca o pano Nascente e um pequeno troço do pano Sul, que nada têm de original, nem
em termos construtivos, nem em termos formais. Os seus vestígios denunciam
diferentes períodos de intervenções e de reparações, com grande destaque para os
efeitos do terramoto de 1755, que provocaram grandes destruições. É uma cerca típica
da arquitetura militar medieval, com os seus muros aprumados e torres adossadas, com
adarve e merlões e portas com entrada com sifão exterior, protegidas por torres
albarrãs, muito ao gosto da arquitectura militar árabe.

Imagem 4. Planta de Lagos de 1621, de Alexandre Massai (Museu da Cidade de Lisboa)

O desenvolvimento urbano de Lagos na época dos Descobrimentos obriga à construção
de uma segunda cerca na segunda metade do século XVI, que defendesse eficazmente
a cidade, muito ameaçada na altura pelos ataques corsários, sendo a sua autoria
atribuída a Miguel de Arruda. A muralha de Lagos não é um exemplar de primeira linha
da defesa da fronteira portuguesa, fronteira marítima entenda-se, e esse aspecto
reflecte-se na pouca solidez dos seus muros, que apresentam uma espessura
relativamente reduzida sem condições para resistir a bombardeamentos de artilharia
pesada. É fundamentalmente uma cerca idealizada para proteger a cidade de ataques
vindos do mar, cumprindo também eficazmente uma função de confinamento da
população em caso de cerco, coordenada com as várias hortas urbanas existentes, como
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ficou demonstrado durante a guerra civil do século XIX, em que resistiu vários meses ao
cerco imposto pelas tropas absolutistas.
O traçado da Cerca Renascentista é condicionado pela estrutura urbana e pela
topografia do terreno. De forma pentagonal, com a sua base implantada ao longo da
Ribeira de Bensafrim, integra uma área de cerca de 30 hectares, absorvendo a antiga
Cerca Medieval, e um perímetro de 2.400 metros. É uma cerca extremamente bem
“agarrada” ao terreno, acompanhando as suas ondulações e tirando o máximo partido
dos pontos que o dominam. Foi a expansão urbana que motivou a sua construção,
expansão linear ao longo da Ribeira de Bensafrim, mas foi a topografia do terreno que
ditou a sua configuração pentagonal, já que posiciona os três importantes baluartes que
definem o seu traçado no cimo das três colinas que marcam o território da cidade de
Lagos, ganhando supremacia em relação ao espaço exterior.

Imagem 5. Planta da Praça de Lagos de 1763, de Francisco Lobo Cardena (Biblioteca Nacional de
Portugal). Esta planta representa de forma muito clara o posicionamento dos três baluartes da frente
de terra nas três colinas que dominam o território da cidade e que originaram a configuração
pentagonal da muralha
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O conceito posto em prática é o da construção de muros apenas com função de
encerramento da área intramuros e a concentração de toda a defesa nos baluartes de
forma pentagonal e estâncias quadrangulares, munidos de orelhões para proteção das
suas faces laterais, onde se posicionam canhoneiras para tiro rasante, de importância
decisiva para a sua defesa. O tiro rasante solucionou o problema do tiro de proximidade
e dos ângulos mortos, permitindo “varrer” todo o terreno sem recurso a aberturas
situadas a vários níveis, com as evidentes fragilidades que as aberturas situadas ao nível
inferior implicavam, o que obrigava à introdução de defesas complementares como
aberturas para tiro mergulhante ou “matacães”. Para além das canhoneiras, os
baluartes e estâncias dispõem de troneiras nas suas faces voltadas para as portas. Os
panos de muralha “quebram-se” para o interior para aumentar o ângulo de tiro,
conceito que o seu projectista Miguel de Arruda pusera já em prática nas suas
intervenções no Além-mar, revelador da influência dos princípios da arquitectura do
renascimento italiano.

Imagem 6. O Baluarte da Gafaria com as suas canhoneiras para tiro rasante protegidas por orelhões
(foto Frederico Mendes Paula) e imagem 7. Esquema dos ângulos de tiro a partir dos baluartes das
Freiras e da Porta dos Quartos (esquema Frederico Mendes Paula)

Para além dos já referidos efeitos do terramoto de 1755 na muralha e na própria cidade,
que ficou arrasada, no início do século XX as portas em sifão são demolidas e alargadas
para permitir a entrada dos automóveis. A construção de um primeiro terrapleno na
década de 40 para construção da Avenida da Guiné, ligando a Praça do Infante ao Forte
da Ponta da Bandeira, vem alterar as características da frente ribeirinha, alterando
também a própria escala da muralha.
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No âmbito do 5º centenário da morte do infante D. Henrique, o Estado Novo levou a
cabo uma intervenção em Lagos, com a construção de um cenário falso e idealista, de
afirmação da portugalidade e da grandiosidade da Nação. A base da intervenção foi a
construção do terrapleno da Avenida dos Descobrimentos, elemento de falsa
modernidade e progresso. Do ponto de vista urbanístico foi alterada a relação da cidade
com a água, anulando-se o seu contacto directo com o mar, passando a existir a
monotonia de um calçadão contínuo, ladeando a recém-criada avenida, que o crescente
tráfego automóvel iria distanciar cada vez mais do tecido urbano.

Imagem 8. A frente ribeirinha antes da construção da Avenida dos Descobrimentos e imagem 9. A frente
ribeirinha depois da construção da Avenida dos Descobrimentos (postais antigos, autor desconhecido)

No extremo Sul da avenida leva-se a cabo uma operação de higienização da muralha e
dos terrenos adjacentes, demolindo-se as construções que lhe estavam adossadas,
concretamente o antigo bairro da Ribeira, primeiro arrabalde extramuros de Lagos cuja
génese remonta ao século XV. A operação de higienização da muralha foi acompanhada
pela remoção do seu reboco, tentando criar a ilusão da existência de um paramento
antigo em pedra, material evocativo do imaginário mais imediatista e básico associado
ao espírito guerreiro português. Essa remoção do reboco e construção de uma “forra”
de pedra é hoje responsável pelo acelerar da degradação do suporte, que ficou sujeito
à acção de lavagem das águas da chuva. Foram construídos merlões no seu topo,
encenando um recinto muralhado com ameias, inexistentes anteriormente. A Porta de
S. Gonçalo viu o seu esquema de entrada alterado, perdendo o original “sifão” e
passando a ser uma abertura direta ao interior do recinto.
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Princípios de intervenção

Imagem 10. Foto antiga da frente Sudoeste da Muralha de Lagos vista do Baluarte das Freiras (autor
desconhecido)

A intervenção no imóvel é encarada pela Autarquia no seu sentido mais vasto,
combinando acções de reabilitação física com acções de gestão, que se materializam
num Plano Geral de Intervenção (PGI), documento que integra cinco projetos distintos
e complementares.
O Estudo do Cadastro das muralhas e das propriedades confinantes é de grande
importância para a implementação de ações físicas e o estabelecimento de parcerias,
pelo que foi a primeira acção a ser desenvolvida.
O Projecto de Reabilitação está em elaboração e tem como objetivo programar a
requalificação das muralhas, intervindo no imóvel ao nível da sua reabilitação física e da
criação de condições para a sua fruição pela população. Este projecto será concretizado
em termos de projecto de execução de forma compartimentada, individualizando os
vários baluartes e os panos de muralha, permitindo à Autarquia lançar intervenções
isoladas ou concertadas e gerir a sua gestão em diferentes momentos.
Projecto de Iluminação de valorização terá como preocupações fundamentais uma
filosofia de iluminação consentânea com o caracter monumental do imóvel, o seu
aspecto não intrusivo no monumento e a poupança energética.
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O Projecto de Sinalética será elaborado para orientação a visitas e para a interpretação
do imóvel, à luz dos elementos históricos existentes, prevendo a colocação de
informação em cada um dos elementos que o constituem.
O Plano de Promoção da Muralha de Lagos, já elaborado, tem como objetivo garantir
uma coordenação entre as acções de reabilitação com as acções de gestão e de
promoção do imóvel, esta última entendida como a sua divulgação, estudo e
interpretação, colocação em redes de conhecimento e circuitos turísticos.
O Plano será implementado a três níveis:
Ao Nível Local, terá como base o Centro de Estudos de Arquitetura Militar Miguel de
Arruda (CEMA), estrutura a criar, coordenada com a acção da Comissão Municipal dos
Descobrimentos.
Ao Nível Regional, a estratégia assenta na dinamização da Delegação Regional do
Algarve da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico (APMCH), em
colaboração com os restantes municípios do Algarve, e pretende incidir em dois
aspectos fundamentais, seja a criação de percursos regionais de fortificações, seja em
termos de apresentação de candidaturas conjuntas para intervenções e eventos. A
colaboração com a Delegação Regional do Distrito da Guarda da APMCH é um elemento
fundamental, articulando o Centro Miguel de Arruda (CEMA) com o Centro de Estudos
de Arquitetura Militar de Almeida (CEAMA).
Ao Nível Internacional, o princípio é o da criação de uma Rede de Fortificações da
Fronteira Marítima (FRONTEMAR), aliás já esboçada numa candidatura transfronteiriça
de Lagos ao Programa POCTEP. Nesta política assume uma importância fundamental o
estabelecimento de acordos de geminação e de cooperação com parceiros
representativos da esfera dos Descobrimentos.

Intervenções de emergência
Á data do lançamento do PGI existiam algumas situações de degradação da muralha que
colocavam em risco a segurança de pessoas e bens e a própria integridade física do
imóvel, que se consideraram como de intervencionar antes de se encontrar elaborado
o Projecto de Reabilitação.
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Imagem 11. O Tramo Sul da Cerca Medieval antes da intervenção, imagem 12. O Tramo Sul da Cerca
Medieval após a intervenção, imagem 13. Consolidação do Postigo do Jogo da Bola com recurso a rede
de carbono e argamassa de cal e areia projectada e imagem 14. Rejuntamento e reparação do sistema
de drenagem do caminho de ronda (fotos Frederico Mendes Paula)

Tratavam-se de intervenções na Cerca Medieval e em três aspectos pontuais da Cerca
Renascentista, concretamente, a intervenção no pano Sul e no pano Nascente da Cerca
Medieval, a consolidação do Postigo do Jogo da Bola, a consolidação da Porta da Vila e
a remoção das jambas das canhoneiras do Baluarte das Freiras.
Estas intervenções foram concretizadas entre 2017 e 2019 e basicamente consistiram
de acções de restauro de elementos degradados, como limpezas, desinfestações,
rejuntamentos e consolidação de zonas de queda de materiais pétreos. No caso do
tramo Sul da Cerca Medieval implicaram o desmonte do muro do caminho de ronda e
sua reconstrução com o mesmo material, tendo em conta as deformações e desaprumos
que apresentava. Mereceu uma especial importância a reformulação do sistema de
drenagem, responsável por muitos dos problemas.
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Pano Nascente
No pano Nascente estavam previstos trabalhos semelhantes, mas foram detectados
problemas de maior gravidade, como lacunas profundas no suporte, cuja extensão não
era possível determinar com rigor, e deformações, lacunas, faltas de rejuntamento e
desagregação de materiais no revestimento de pedra. Dada a gravidade da situação, os
trabalhos de restauro foram suspensos, a área vedada e lançado um procedimento de
diagnóstico e elaboração de projecto de execução específico.
O diagnóstico, já finalizado, incluiu uma fase de Levantamento Geométrico e
Topográfico e outra de Estudos, Ensaios e Diagnóstico.
Na primeira fase, o trabalho teve por base levantamento com posicionamento por GPS,
levantamento por varrimento lazer 3D, com recolha de nuvens de pontos, levantamento
fotogramétrico com utilização de drone e produção de ortomapas e análises métricas.
Os resultados permitiram a obtenção de uma variedade de representações de
deformações no troço de muralha, relevantes para posteriores analises métricas e de
caracterização de anomalias.

Imagem 15. Comparação entre o levantamento realizado em 2020 e um plano vertical fictício (imagem
Arquitectando Lda., Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa e 3D Modelling Studio)

Na segunda fase, o sistema construtivo foi caracterizado, identificados os vários tipos de
argamassa de assentamento, bem como as diferenças na geometria e natureza das
alvenarias. Foi elaborado um Programa de Inspeção e Ensaios e de Interpretação de
Resultados com base em levantamentos de deformações com laserscan, ensaios de
boroscopia (vulgo endoscopias) e as anomalias diagnosticadas foram identificadas
(vegetação parasitária, desagregação de elementos pétreos, desagregação de
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argamassa de assentamento e de juntas, cavidades nos paramentos de alvenaria e
“embarrigamento” do paramento exterior) e referenciadas uma escala de 1 a 5, o que
permite partir para opções de intervenção possíveis em elementos existentes, de acordo
com vários tipos de terapia, como sejam introduzir elementos novos, não intervir,
reabilitar, reparar, reforçar ou substituir.

Imagem 16. e imagem 17. Inspeção do vazio na muralha com a câmara de inspecção visual Axiomet AXB150 (imagens Arquitectando Lda.)

Imagem 18. e imagem 19. Exemplos de tabelas com os resultados da identificação das principais
anomalias no pano de muralha (imagens Arquitectando Lda.)

Foram dadas indicações para os trabalhos a definir em sede de projeto de execução,
actualmente em elaboração, como limpeza geral da superfície do paramento e do
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caminho de ronda, remoção de argamassas desagregadas, remoção de elementos
pétreos desagregados, aplicação de elementos pétreos novos ou reaproveitados das
desmontagens, aplicação de novas argamassas nas juntas de assentamento, aplicação
de caldas de injeção à base de cal hidráulica natural, superplastificastes em vazios,
aplicação de micro pregagens com varões em aço inox nas zonas deformadas e nas zonas
com vazios que não forem desmontadas, desmonte e reconstrução das zonas mais
deformadas, nomeadamente nas zonas de “embarrigamento”.

Projecto de reabilitação
A fase de Estudo Prévio do projecto está concluída e inclui a metodologia relativa aos
princípios gerais de intervenção na muralha, baseada numa análise, diagnóstico e
princípios de intervenção, com duas situações distintas relativamente às terapias a
utilizar. Nessas duas situações não se preconizam picagens “até ao osso”, mas sim
intervenções com caráter de consolidação e restauro _ Nas zonas onde não existem
revestimentos originais ainda coesos e aderentes, serão realizadas reparações pontuais
e apenas retirados os revestimentos em desagregação para evitar danificar o suporte,
pelo risco de perda do material original na picagem de argamassas demasiado
aderentes. Nas zonas onde existem revestimentos originais, estes serão mantidos. Nas
duas situações, serão realizados preenchimentos de lacunas, colmatação de fissuras e
aplicada velatura de uniformização, utilizando-se materiais originais ou compatíveis. A
utilização de novas argamassas será realizada com base nos estudos de cor de cada
situação.
Foram detectados grafitos contemporâneos da construção da muralha, já que foram
executados com a argamassa fresca, com motivos ligados ao mar, barcos, peixes ou
anzóis, cuja relevância obrigará à elaboração de uma metodologia para o seu registo e
interpretação, que poderá ser remetida para a fase de obra, dada a especificidade desse
trabalho.
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Imagem 20. Levantamento e mapeamento de anomalias na face Sul do Baluarte do Coronheiro e
imagem 21. Quadro de estabelecimento de medidas correctivas em função do diagnóstico (imagens
Arquitectando Lda.)

A muralha é abordada elemento a elemento, ou seja, individualizando os baluartes e
tramos de muralha entre si, com o objetivo de permitir diagnósticos mais precisos e uma
grande flexibilidade no lançamento das intervenções, conforme as prioridades físicas e
as disponibilidades de financiamento. Em cada unidade são descritas as anomalias,
estabelecido um diagnóstico e definidas medidas corretivas. É claro que as situações
tipificadas darão origem a tratamentos mais generalistas, já que não existirão
intervenções distintas para patologias pouco diferenciadas.

Imagem 22. Exemplo de vista horizontal do Baluarte das Freiras e imagem 23. Modelo tridimensional
corrigido com textura aplicada (imagens Arquitectando Lda., Faculdade de Arquitectura da
Universidade de Lisboa e 3D Modelling Studio)

Imagem 24. Exemplo de modelo fotogramétrico - deformações geométricas e erros na superfície do
Baluarte do Jogo da Bola e imagem 25. Orto-imagem do Baluarte do Coronheiro (imagens
Arquitectando Lda., Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa e 3D Modelling Studio)
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Foram realizados levantamentos de grande precisão através de posicionamento por
GPS, para garantir a georreferenciação e coerência geométrica na articulação entre os
vários elementos produzidos, varrimentos laser 3D para produzir um modelo
geométrico de conjunto que permita a obtenção de elementos planimétricos e
altimétricos e levantamentos fotogramétricos ou fotogrametria digital para produção
de orto-imagens descritivas das texturas das superfícies de modo a permitir a análise do
estado de conservação. Os levantamentos foram completados com a utilização de
drones, que permitem registar as áreas mais inacessíveis.

Imagem 26. Levantamento por colorímetro e verificação por comparação de amostras NCS e imagem
27. Análise das cores encontradas de acordo com o sistema NCS (imagens Arquitectando, Lda.)

Imagem 28. Exemplos de cores obtidas na muralha e nas pedras e imagem 29. Relação da cor da
Muralha com a cor das pedras (imagens Arquitectando, Lda.)

O Estudo Prévio integra um Estudo de Cor e Questões de Iluminação Noturna, tendo-se
utilizado uma codificação de cor com base no sistema NCS (Natural Colour System), com
todas as vantagens que apresenta, nomeadamente por corresponder ao sistema
internacional mais utilizado pelas empresas do setor das tintas de construção civil,
incluindo as de silicatos, cal e de óleo de linhaça. O estudo de cor foi realizado na
Muralha Renascentista e na Muralha Medieval, e incluiu argamassas, elementos de
cantarias e os próprios afloramentos rochosos em que a muralha se apoia.
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Sobre a iluminação noturna, o Estudo aborda a questão da poluição luminosa e enumera
alguns princípios que devem nortear a utilização de iluminação, no sentido de não
causar desconforto aos utilizadores e não perturbar a leitura do próprio imóvel.
O Estudo Prévio perspectiva acções a desenvolver em sede de Projecto de Execução:
Intervenções de âmbito urbanístico e paisagístico _ Proposta de circulação perimetral
exterior contínua para criação de um “corredor” de circulação público, restituição das
cotas originais do terreno nas zonas onde foram alteradas, apresentação de
recomendações sobre as características da iluminação noturna e de controlo de
espécies vegetais, não só as que colonizam o imóvel, mas também as que se lhe
encontram adossadas.
Marcação do traçado das cercas _ Proposta de marcação no pavimento do traçado da
muralha nos locais em que esta já não exista, realizada com aplicação de materiais
diferenciados.
Informação, sinalética e comunicação _ Proposta de inclusão de sinalética e informação
histórica nos baluartes que se tornem acessíveis, incluindo sinalética para invisuais.

Imagem 30. Planta e corte do Baluarte das Freiras e imagem 31. Simulação do futuro acesso ao Baluarte
das Freiras (imagens Arquitectando, Lda.)

Acessibilidade e usufruto dos baluartes e estâncias _ Definição dos baluartes e estâncias
a intervencionar prioritariamente no sentido de garantir a sua acessibilidade pública. Os
princípios para a criação de condições de acessibilidade são a reconstrução de rampas
existentes, quando degradadas, o rebaixamento das cotas dos pavimentos de rampas e
baluartes para os seus níveis originais, evitando colocação de proteções nas
canhoneiras, e construção de escadas, constituídas por degraus de pedra “pousados”
sobre as rampas, de largura inferior à destas, e colocados do lado da muralha. No caso
15

específico do Baluarte da Porta dos Quartos é proposta a introdução de um elevador
exterior, num local estudado de forma a não perturbar a leitura da muralha, e
coordenado com a requalificação do espaço público em que se integra.
Consolidação, Conservação Estrita e Restauro _ Retoma dos princípios já enunciados
anteriormente para a intervenção no imóvel, nos casos em que existam ou não
revestimentos originais, conferindo-se aos seus panos homogeneidade através da
aplicação de velatura colorada com acabamento mate, com elevada transparência, à
base de silicato de potássio, cuja cor será “afinada” com a coloração existente.

Imagem 32. Situação actual do Baluarte do Coronheiro e imagem 33. Visualização da intervenção
preconizada – simulação digital (imagens Arquitectando, Lda.)

Ensaios de argamassas
No seguimento da apresentação do Estudo Prévio foram desenvolvidos Ensaios de
Argamassas para suporte das propostas técnicas a incluir no Projeto de Execução. Foram
testados meios de desinfestação, limpeza e consolidação, bem como diferentes tipos de
argamassas e velaturas para uniformização do conjunto.
Foram realizados cinco tipos de ensaios _ Desinfestação biológica e de vegetação,
limpeza de revestimentos, consolidação de revestimentos, reparação de lacunas em
revestimentos e acabamento superficial de revestimentos, em “janelas” marcadas num
troço de muralha onde foram montados andaimes.
Na desinfestação biológica e de vegetação foram utilizados biocidas e herbicidas
industriais e óxido de zinco, estabelecendo-se uma relação entre a sua eficácia,
rendimento e custo. O óxido de zinco, apesar de ser o mais competitivo em termos de
custo, deixa as superfícies com uma película branca opaca.
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Imagem 34. Área da realização dos ensaios de argamassas (foto Samthiago, Conservação e Restauro)

Imagem 35. Aplicação dos produtos consolidantes, imagem 36. Tabela de argamassas e imagem 37.
Mapa de velaturas (esquemas Samthiago, Conservação e Restauro)

Na limpeza de revestimentos foram utilizados meios mecânicos, como escovas,
escopros e macetas, mais invasivos e adequados para a remoção de argamassas
indiferenciadas, de elementos metálicos obsoletos e de plantas ou raízes; Água sem
pressão, pouco eficaz, a utilizar apenas nos locais onde o suporte não apresente
suficiente coesão; Água com pressão controlada, solução que demonstrou ser a mais
eficaz. Para as várias soluções foram também quantificados os respectivos custos.
Na consolidação de revestimentos foi utilizado consolidante à base de água de cal, cuja
desvantagem é a de implicar 10 aplicações para ter eficácia; Consolidante com dispersão
de nano-cal que se revelou extremamente dispendioso; Consolidante à base de nanosílica, eficaz e de custo satisfatório; Consolidante com silicato de etilo que demonstrou
escurecer as superfícies.
Na reparação de lacunas em revestimentos, foram executados:
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Preenchimento de lacunas em profundidade, com recurso apenas cal hidráulica como
ligante, juntamente com agregados mais grosseiros e pedras ou escacilhos para conferir
estrutura, dado que a cal hidráulica carbonata com a hidratação dos silicatos e
aluminatos de cálcio, ou seja, com a imersão em água, podendo a carbonatação ocorrer
num local interior.

Imagem 38. Estucagem e micro-estucagem sobre reboco original e argamassas de reboco (foto
Samthiago, Conservação e Restauro)

Estucagens ou preenchimentos menos profundos e nivelamento de superfícies antes
dos rebocos, com utilização de uma argamassa à base de cal aérea em pasta com adição
de uma pequena percentagem de pozolana ou de cal hidráulica (argamassa bastarda),
para aumentar a resistência mecânica.
Rebocos, concluindo-se que o material mais eficaz é a cal aérea em pasta como ligante,
podendo ser adicionadas pozolanas ou cal hidráulica conforme a orientação dos
paramentos, já que numa zona mais sombria ou húmida o uso de argamassas aditivadas
ou bastardas é mais aconselhável. Nos rebocos verificou-se que a fissuração diminui com
o uso de areias mais grossas, a adição de uma percentagem de pozolana artificial (pó de
tijolo) à cal aérea em pasta, o uso de uma argamassa bastarda com cal aérea em pasta
e cal hidráulica branca, o acabamento esponjado, e, naturalmente, em condições
meteorológicas favoráveis, em termos de humidade e temperatura do ar. Os aspectos
estéticos como a cor, rugosidade da superfície e similaridade com os registos existentes
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conseguiu-se simplesmente com a escolha dos aglomerados (areias) e pó de tijolo. Os
resultados foram avaliados também em termos de rendimento e custo.
No acabamento superficial de revestimentos foram testadas velaturas à base de
pigmento ocre, pigmento de óxido de ferro vermelho e cal aérea em pasta.

Imagem 39. Exemplo de grafito existente no reboco e imagem 40. Ensaio “pulloff” (fotos Frederico
Mendes Paula)

Os ensaios foram avaliados aos 28 dias de cura e aos 60 dias de cura, altura em que
foram complementados com ensaios de “pulloff” ou de “arrancamento”, para
determinação das características mecânicas das argamassas e sua adesão ao suporte.

Sondagens arqueológicas
Para apoiar as propostas que serão desenvolvidas em sede de Projecto de Execução em
termos de acessibilidades aos baluartes foram realizadas sondagens arqueológicas que
tiveram como objectivo determinar os níveis originais dos seus pavimentos e das rampas
que lhes dão acesso.

Financiamento
O projecto tem financiamento ao abrigo do CRESC2020.
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Ficha Técnica
Dono do projecto _ Câmara Municipal de Lagos
Gestão do projecto/coordenação _ Frederico Mendes Paula
Estudos e Projetos
Projecto de Reabilitação das Muralhas e Torreões da Cidade de Lagos _ Arquitectando, Sociedade de
Consultadoria e Projectos Lda.; Coordenação e Engenharia António Sousa Gago e João Nunes Ferreira;
Arquitectura Pedro Pacheco arquitectos e José Aguiar; Conservação e Restauro José Aguiar;
Levantamentos 3D Modelling Studio e Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, Jorge
Garcia-Fernandez; Estudo de Cor e Iluminação Noturna João Nuno Pernão
Projeto de Consolidação Estrutural do Troço de Muralha entre a Porta de S. Gonçalo e o Castelo dos
Governadores _ Arquitectando, Sociedade de Consultadoria e Projectos Lda.; Coordenação e Engenharia
António Sousa Gago e João Nunes Ferreira; Arquitectura Pedro Pacheco arquitectos e José Aguiar;
Conservação e Restauro José Aguiar; Levantamentos 3D Modelling Studio e Faculdade de Arquitectura
da Universidade de Lisboa, Jorge Garcia-Fernandez e Camila Oliveira
Ensaios de argamassas _ Samthiago, Conservação e Restauro Lda., Isa Lima
Sondagens arqueológicas _ Arkhaios – Profissionais de Arqueologia e Paisagem, Lda., Daniel Barragán
Mallofret, Ana Gonçalves e Elena Morán
Estudo do Cadastro das Muralhas e Torreões da Cidade de Lagos e dos Terrenos Confinantes _ Promapa,
Levantamentos Topográficos Lda.
Intervenções físicas
Intervenção nas Muralhas e Torreões da Cidade de Lagos (Tramo Sul, Postigo do Jogo da Bola, Porta da
Vila e Jambas do Baluarte das Freiras) _ Monumenta, Reabilitação do Edificado e Conservação do
Património Lda.
Intervenção no Pano Nascente da Cerca Medieval das Muralhas de Lagos _ Samthiago, Conservação e
Restauro Lda.
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